


 
Nieuwe vergunning voor Station Bomenland. 
 
 
Per 1 januari 2014 is een nieuwe vergunning van  
Staatsbosbeheer verkregen voor een periode van 5 jaar. 
 
De nieuwe vergunning kent dezelfde rechten en plichten  
als de vorige vergunning. 
 
Bezetting met bevruchtingskastjes in twee perioden  
maximaal 400 kastjes per periode. 
 
Tevens geldt een gemeentelijke vergunning, alleen 
carnica toegestaan op Vlieland. 



Samenwerking met Beebreed Nederland 
 

Er is een samenwerking tot stand gekomen tussen de 

 

De samenwerking betekent in de praktijk: 
 
In 2013 zijn koninginnen nageteeld van een koningin uit het 
Beebreed bestand. 
 
Dit is verzorgd door telers aangesloten bij  Beebreed 
Nederland. 
 
 



De koningin waarvan voor het bevruchtingsstation Vlieland is 
nageteeld is Beebreed nr. 17-27-28-2011. 

 

Deze koningin is geteeld en getest door teler Johan Saathoff te 
Ihlow bij Emden. 
 

Teeltwaardes: 
Honingopbrengst  126 
Zachtaardigheid  126 
Raatvastheid   125 
Zwermtraagheid  117 
Varroatolerantie   128 
 

De koningin komt voort uit de lijn carnica Troiseck 1075 



De geteelde koninginnen  zijn in EWK’s op Vlieland bevrucht en  
na beoordeling in de darrenvolken op Vlieland ingevoerd. 
 
In 2014 kunnen de imkers hun geteelde koninginnen op Vlieland  
laten bevruchten met de darren van de geselecteerde Beebreed 
koningin. 
 
In 2015 zullen weer darren van de Schier populatie ter beschikking 
 staan, een jaar later weer darren van een nader te selecteren  
Beebreed  koningin. 
 
Het bevruchtingsstation Vlieland zal de nadruk leggen bij de  
keuze van de koninginnen op zachtaardigheid en varroatolerantie. 



Type bevruchtingskastjes 
 
In 2014 zullen nog bevruchtingskastjes worden geaccepteerd  tot een  
maximale grootte van een drieramer. 
 
2015 is een overgangsjaar: 
In de eerste periode zullen  alleen EWK’s worden aangenomen en  
In de tweede periode kastjes tot een maximale afmeting van een 
drieramer. 
 
In 2016 zal geheel worden overgegaan op EWK’s 
 
Argumenten voor gebruik EWK’s: 
 
Eenduidige behandeling 
Goede controle op aanwezigheid van darren 
Controle op  bevruchting 
Gemakkelijk vervoer 



Nadere informatie te vinden op www.schiercarnica.nl 
 
Beheerder:  
 
Gerrit Freije 
Oude Zeegserweg 11 
9471 PT Zuidlaren 
 
Tel 050 4092584 
E-mail g.freije@hetnet.nl 
 
Voor de liefhebbers zijn er folders met info bij mij te verkrijgen 
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